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สารจากผู้อ านวยการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นปีที่สองของการเข้าด ารงต าแหน่งผู้ อ านวยการ
ส านกัคอมพิวเตอร์ในวาระที่สองนี ้การบริหารงานตามแนวทางที่ได้น าเสนอวิสยัทศัน์
ต่อมหาวิทยาลยัได้ด าเนินไปอย่างเป็นระบบ จากการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานและ
การตัง้เป้าหมายขององค์กรร่วมกบับคุลากรทกุคนของส านกัคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทกุคน
ในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและก าหนด core value ของการท างานของ
องค์กรไว้ว่า “we will strive towards innovation and excellence in IT services” 

โดยน าค าส าคญั “strive” มาเป็นแนวทางให้ทกุคนยึดถือเป็นแนวปฏิบตัิ ดงันี ้ s คือ service mind  t คือ 
teamwork r คือ responsibility v คือ  value และ e คือ ethic and engagement  เพราะความส าเร็จของ

องค์กรมาจากผลการด าเนินงานของทุกคนที่ตระหนักรู้ในภารกิจร่วมกัน  เพื่อนร่วมงานจึงร่วมกันผลกัดัน 
ให้ภารกิจต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลยัมอบหมายให้ส านกัคอมพิวเตอร์ด าเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างดี จนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในล าดับต้น ๆ ของหน่วยงาน
สนบัสนนุของมหาวิทยาลยัที่คะแนน 4.400 (จากคะแนน 5) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ส าน ักคอมพิวเตอร์ไ ด้รับงบประมาณโดยรวม จ านวน 
49,520,504.00 บาท โดยแบ่งเป็น งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 11,258,400.00 บาท  งบโครงการปฏิบตัิการ
ไทยเข้มแข็ง 2555  จ านวน 890,204.00 บาท  งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 29,661,900.00 บาท 
และงบกองทนุพฒันามหาวิทยาลยั จ านวน 6,300,000.00 บาท โดยงบประมาณทัง้หมดส านกัคอมพิวเตอร์ 
ได้น าไปใช้ในแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่ได้มุ่งเน้นการพฒันาระบบไอซีทีเพื่อการบริหารมหาวิทยาลยั  
ในมิติต่างๆ ทัง้ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การให้บริการคอมพิวเตอร์
แก่นิสิตและบคุลากร และได้มีการติดตัง้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหม่หลายระบบ  

สดุท้ายนีข้อขอบคณุมหาวิทยาลยั ผู้บริหาร นิสิต คณาจารย์และบคุลากรที่ให้การสนบัสนนุงาน
ของส านกัคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตัง้เจริญ อธิการบดี ซึ่งท าหน้าที่ CIO 
ของมหาวิทยาลยัอยา่งดียิ่ง ขอบคณุ ดร.ขนิษฐา รุจิโรจน์ ท่ีปรึกษาอธิการบดีด้านไอซีที ผู้ เป็นก าลงัส าคญัในการ
พฒันางานไอซีทีของมหาวิทยาลยั ขอบคณุคณาจารย์และบคุลากรของส านกัคอมพิวเตอร์ทกุท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจ
ด าเนินงานตา่ง ๆ อยา่งเต็มที่และช่วยกนัพฒันางานไอซีทีให้กบัมหาวิทยาลยัอยา่งยัง่ยืน 

  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์ 
 ผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 
 ตุลาคม 2554 
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ข้อมูลส านักคอมพิวเตอร์ 

ปณิธาน วิสัยทศัน์ พันธกจิ ภารกจิ และยุทธศาสตร์ 

ปณิธาน 
มุ่งพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างสรรค์สงัคมแห่งการเรียนรู้ด้วยปัญญาและคุณธรรม  

วิสัยทัศน์ 
พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับการสือ่สารและการสร้างองค์ความรู้เพื่อพฒันาภารกิจของมหาวิทยาลยัอยา่งมี 
ประสทิธิภาพ 

พันธกิจ 
ส านกัคอมพิวเตอร์ เป็นหนว่ยงานด าเนินการและประสานงานการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันามหาวิทยาลยั 

ภารกิจ 
1. วางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
2. บริการการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
3. บริการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลยั 
4. บริการการใช้ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 
5. บริการวิชาการ 
6. สนบัสนุนงานวิจยัและงานอื่น ๆ 

ยุทธศาสตร์ 
จากพนัธกิจและภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับมอบหมาย ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ก าหนด

ยทุธศาสตร์เพื่อการพฒันางานส าหรับ ปี 2550-2554 ไว้ 5 ประการ ดงันี ้

ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยัให้มีศกัยภาพ 
สามารถรองรับภารกิจทัง้ทางด้านการบริหาร การเรียนการสอน การวิจยั และการให้บริการวิชาการแก่
สงัคม 

ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั  
สง่เสริมและพฒันาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัให้รองรับภารกิจตา่งๆ ของมหาวิทยาลยัอยา่งมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์การสนบัสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย  
สนบัสนุนและส่งเสริมการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  
การเรียนการสอน และการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการ 
ส่งเสริมการพฒันาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทนัสมยั เพื่อสร้างสรรค์
สงัคมแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรให้มีคุณภาพ 
พัฒนาระบบการบริหารงานของส าน ักคอมพิวเตอร์ให้มีค ุณภาพและใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  
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โครงสร้างส านักคอมพวิเตอร์ 

ในด้านการบริหารงานของส านกัคอมพิวเตอร์ มีผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์เป็นผู้บงัคบับญัชาและรับผิดชอบใน
การก ากับดูแลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  โดยมีคณะกรรมการประจ าส านัก
คอมพิวเตอร์ท าหน้าที่ก ากบัดแูล นโยบายและการบริหารงานของส านกัคอมพิวเตอร์ มีรองผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์รับผิดชอบก ากบัดแูลการด าเนินงานตามภารกิจในฝ่ายตา่งๆ และเพื่อให้การปฏิบตัิงาน
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส านกัคอมพิวเตอร์  จึงก าหนดให้มีเลขานุการ
ส านกังานผู้อ านวยการดแูลรับผิดชอบงานของฝ่ายส านกังานผู้อ านวยการ และมีบคุลากรปฏิบตัิหน้าที่หวัหน้างานประจ า
ฝ่ายเพื่อดแูลรับผิดชอบงานของแตล่ะฝ่าย ดงัแสดงตามแผนภมูิการบริหารงานภายในดงันี ้

 

 

  สภามหาวทิยาลัย 

อธกิารบด ี
ทีป่รกึษาอธกิารบดดีา้น 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
คณะกรรมการบรหิารยุทธศาสตร์

ไอซทีแีละการศกึษาไซเบอร ์

ทีป่รกึษา/ผูช้ านาญการ 
 

ผูอ้ านวยการ 

ส านักคอมพวิเตอร ์

คณะกรรมการประจ า 
ส านักคอมพวิเตอร ์

เลขานุการ 
ส านักงานผูอ้ านวยการ 

ปฏบัิตหินา้ทีหั่วหนา้ 

ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

ปฏบัิตหินา้ทีหั่วหนา้ 

ฝ่ายปฏบัิตกิารและบรกิาร 

 

ปฏบัิตหินา้ทีหั่วหนา้ 

ฝ่ายระบบคอมพวิเตอร ์
และเครอืขา่ย 

 

รองผูอ้ านวยการ 

ส านักคอมพวิเตอร ์

โครงการตามแผนยุทธศาสตร ์

ศูนยพั์ฒนาการศกึษาไซเบอร ์

โครงการตามแผนยุทธศาสตร ์

ศูนยป์ฏบัิตกิารขอ้มูลมหาวทิยาลัย 

ผูช้่วยผูอ้ านวยการ 

ส านักคอมพวิเตอร ์
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คณะกรรมการประจ าส านักคอมพวิเตอร์ 

 
 

 

 1  

  

2 3 

   

4 5 6 

  

 

7 8 9 

 

 

 

ประธาน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินชุ  เทียนรุ่งโรจน์ 
ผู้อ านวยการส านกัคอมพวิเตอร์ 

กรรมการ 

2. ดร.อรุาพร  ศขุะทตั 
รองผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 

3. นายสมบญุ  อดุมพรยิง่ 
รองผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สนัติวฒันกลุ 
คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ณสรรค์  ผลโภค 
ผู้อ านวยการศนูย์วิทยาศาสตรศกึษา 

6. ดร.สมภพ รอดอมัพร 
รองคณบดีฝ่ายวชิาการ และประกนัคณุภาพการศกึษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

7. นางสาวสวุิมล  คงศกัดิต์ระกลู 

8. นายธนรรณพ  อินตาสาย 

9. นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวสัดิ ์
 

เลขานุการ 

10. นางพชัรินทร์  สนธิวนิช 
เลขานกุารส านกัคอมพิวเตอร์ 
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ผู้บริหารส านักคอมพวิเตอร์ 

 ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินชุ  เทียนรุ่งโรจน์ 

 รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 

 ดร.อรุาพร  ศขุะทตั 

นายสมบญุ  อดุมพรยิง่  

 

ท่ีปรึกษาและผู้ช านาญการด้านคอมพวิเตอร์ 

 ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน์ 

ที่ปรึกษาส านักคอมพิวเตอร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สณีุ  รักษาเกียรตศิกัดิ ์ 

       สงักดัภาควชิาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์     

 อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์ 
สงักดัภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชัรชยั  วิริยะสทุธิวงศ์  
สงักดัภาควิชาวศิวกรรมไฟฟ้า  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ดร.อรรณพ  โพธิสขุ 

สงักดัภาควิชาหลกัสตูรและการสอน  
คณะศกึษาศาสตร์ 

ผู้ช านาญการด้านคอมพวิเตอร์ 

อาจารย์ศศวิิมล  สขุพฒัน์  
 สงักดัภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
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ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักคอมพวิเตอร์ 

   อาจารย์สพุิมพ์  วงษ์ทองแท้ 
สงักดัสาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านสขุภาพ 
คณะสหเวชศาสตร์ 

 อาจารย์เรืองศกัดิ์  ตระกลูพทุธิรักษ์  
สงักดัภาควิชาคณิตศาสตร์   
คณะวิทยาศาสตร์ 

  

 นายมหทัธวฒัน์  รักษาเกียรติศกัดิ ์
      สงักดัฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และ  
      เครือขา่ย 
      ส านกัคอมพิวเตอร์ 

 นายดเิรก  อึง้ตระกลู 
     สงักดัฝ่ายปฏิบตักิารและบริการ 
     ส านกัคอมพวิเตอร์ 

 

นางสาววิลาวลัย์  บวัข า  
สงักดัฝ่ายระบบสารสนเทศ 
ส านกัคอมพวิเตอร์ 
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บุคลากร 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 จากซ้ายไปขวา 
ภภทัร์สรณ์, กรัณฑ์รัตน์, พชัรินทร์, ดนยั, วรรณี,  
สธุาทิพย์, สาวิตรี, ศิริศศิเกษม, จิตติมา และชศูรี  

1. นางพชัรินทร์  สนธิวนิช 
ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเทา่ 
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 7,8) 
(เลขานกุารส านกัคอมพวิเตอร์) 

2. นางศิริศศิเกษม  สโุพธ์ิภาค 
นกัวิชาการศกึษา ช านาญการ 

3. นางกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง 
นกัวิชาการพสัด ุช านาญการ 

4. นางสาวสาวิตรี  ตรีนาค 
นกัวิชาการพสัด ุ

5. นางสธุาทิพย์  ผนวกสขุ 
นกัวิชาการเงินและบญัชี 

6. นางชศูรี  เชาวนารมย์ 
นกัวิชาการเงินและบญัชี 

7. นางสาวภภทัร์สรณ์  วงศ์จิรปภทัร 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

8. นายดนยั  มณฑาทิพย์กลุ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

9. นางสาวจิตติมา  ช่างไม้ 
ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร 

10. นางวรรณี  สมบญุประเสริฐ 
ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร 

ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

 

 แถวหน้าจากซ้ายไปขวา 
ฐิตาภา, พรทิพย์, อมรรัตน์, และชยัวฒัน์ 

 แถวหลังจากซ้ายไปขวา 
ปวรุตม์, สมถวิล, สวุิมล, และปวริศร 

1. นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวสัดิ ์
นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ 
(ปฏิบตัิหน้าที่หวัหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ) 

2. นางสาวสวุิมล  คงศกัดิต์ระกลู 
นกัวิชาการคอมพวิเตอร์  

3. นางสาวฐิตาภา  จิโสะ 
นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ 

4. นายปวรุตม์  พงศ์พฤฒนานนท์ 
นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ 

5. นางสาวสมถวิล  บางค าหลวง 
นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ 

6. นายชยัวฒัน์  ชา่งกลงึ 
นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ 

7.  นายปวริศร เมธานนัท์ 
นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ 

8. นางสาวอมรรัตน์  เอือ้มานะสกลุ 
นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ 
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ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
1. นายนคร  บริพนธ์มงคล 

ช่างเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ปฏิบตัิงาน 
(ปฏิบตัิหน้าที่หวัหน้าฝ่าย 
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย) 

2. นายพงศ์ภมูิพนัธ์  เตี๋ยอนกุลู 
นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ 

3. นายประกิจ  ลลีาเช่ียวชาญกลุ 
นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ 

4. นางสาวธนัยธร  พงษ์เฉลมิ 
นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ 

5. นางสาวญาดา  คนสงูด ี
นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ 

6. นายเฉลมิพล  ค านิกรณ์ 
นกัวิชาการคอมพวิเตอร์  

 จากซ้ายไปขวา 
พงศ์ภมูิพนัธ์, เฉลมิพล, นคร,  
ธนัยธร, ญาดา และประกิจ 

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 

 จากซ้ายไปขวา   
อดุร, จกัรพนัธ์, ไพโรจน์,  
ถาวร, สนัติ และเจตนิพทัธ์  

ประจ าองครักษ์ 

1. นายสนัติ  สขุยานนัท์ 
ช่างเคร่ืองคอมพวิเตอร์  ช านาญงาน 
(ปฏิบตัิหน้าที่หวัหน้าฝ่ายปฏิบตัิการ 
และบริการ) 

2. นายไพโรจน์  ผาสวุรรณ์ 
ช่างเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ช านาญงาน 

3. นายถาวร  หงษ์ทอง 
ช่างเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

4. นายอดุร  วงษ์ไทย 
ช่างเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

5. นายเจตนิพทัธ์  กวยทอง 
ช่างเคร่ืองคอมพวิเตอร์  

6. นายจกัรพนัธ์  อินสดุ 
ช่างเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

1. นายธนรรณพ อินตาสาย  
ช่างเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ช านาญงาน 

2. นางสาวจนัทนา  หมื่นพนัธ์ 
ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร ปฏิบตัิงาน 

3. นายวรเศรษฐ์  ธนะคณูเศรษฐ์ 
ช่างเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

4. นายอ านาจ นิ่มนวล 
ช่างเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

5. นายสเุมธ  อบุลวฒัน์ 
ช่างเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

 

 จากซ้ายไปขวา 
วรเศรษฐ์, อ านาจ, จนัทนา, ธนรรณพ และสเุมธ 
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บุคลากรมาปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ 

 บุคลากรสังกัดส านักงานอธิการบดี 
มาปฏิบัติราชการส านักคอมพวิเตอร์ 

1. นางสาวสทิุสา  ลือ้อนนัต์ศกัดิศ์ิริ 
นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ 

2. นางสาววนัทนา  ผอ่งภกัต์ 
นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ 

3. นางสาวมณฑล ี ลิม้กิจเจริญภรณ์ 
นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ 

        จากซ้ายไปขวา 
          วนัทนา, มณฑล ีและสทุิสา 

 
บุคลากรสังกัดส านักนวตักรรมการเรียนรู้ 
มาช่วยราชการส านักคอมพวิเตอร์ 
(ภายใต้โครงการ Cyber Education Center) 
 

  

 

                             อาจารย์ภานวุฒัน์  บตุรเรียง      

                                                         อาจารย์วชัรพงศ์  แสงออ่น                                     
 
 
 

                                         
                             อาจารย์จาริณี  มาเวหา      

                             (ลาออกเดือนพฤษภาคม 2554) 
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สภาพทางกายภาพของหน่วยงาน 

ส านกัคอมพิวเตอร์ มีที่ท าการอยู่ที่อาคาร 16 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีพืน้ที่ในความรับผิดชอบ จ านวน 4 ชัน้ 
คือ ชัน้ 2, 3, 4 และ 15 และอยู่ที่อาคารเรียนรวม ชัน้ 3 ส านกัคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
โดยแบง่เป็นห้องบรรยายเพื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน และเพื่อการบริการทัว่ไป 
และห้องประชมุ ดงันี ้

ตารางที่ 1 : ข้อมูลห้องให้บริการ/ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 

ประเภทห้อง/สถานที่ตัง้ 
พืน้ท่ี 
(ตร.ม.) 

เครื่
อง
ขย
าย
เส
ียง

  (ช
ดุ) 

เครื่
อง
ฉา
ยภ
าพ
ข้า
ม

ศีร
ษะ
 (เค

รื่อ
ง) 

เครื่
องว

ิชว
ลไล

เซอ
ร์ 

(เค
รื่อ
ง) 

ที่น
ัง่ฟั
งบ
รรย

าย
 (ที่
) 

เครื่
อง
คอ
มพิ
วเต
อร์
 

(เค
รื่อ
ง) 

จดุ
ต่อ
เครื
อข
า่ย
 (จ
ดุ) 

1. ห้องบรรยาย เพื่อการเรียนการสอน 

 ห้อง 16-406  
(ห้องอเนกประสงค์) 

อาคาร 16 ชัน้ 4 216 1 1 1 60 - 2 

 ห้อง 16-1502 อาคาร 16 ชัน้ 15 120 - - - 30 - - 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน 

 ห้อง 16-301 อาคาร 16 ชัน้ 3 132 1 - 1 - 51 51 

 ห้อง 16-302 อาคาร 16 ชัน้ 3 132 1 - 1 - 51 51 
 ห้อง 16-310 อาคาร 16 ชัน้ 3 132 1 - 1 - 24 24 
 ห้อง 302/1 อาคารเรียนรวม 

ชัน้ 3 องครักษ์ 
90 - - 1 - 35 48 

3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริการทั่วไป 

 ห้อง 16-308 อาคาร 16 ชัน้ 3 132 - - - - 31 40 

 ห้อง 16-309 
 ห้อง 16-307 

อาคาร 16 ชัน้ 3 
อาคาร 16 ชัน้ 3 

132 
60 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

40 
31 

50 
31 

 ห้อง 302/2 อาคารเรียนรวม  
ชัน้ 3 องครักษ์ 

90 - - - - 35 48 

4. ห้องประชุม 

 ห้องประชุม ดร.สนุทร  แก้วลาย อาคาร 16 ชัน้ 4 264 1 - 1 50 1 2 

 ห้องประชมุส านกังานผู้อ านวยการ อาคาร 16 ชัน้ 4 144 - - 1 - - 1 
 ห้อง 16-410  
(ห้องประชุมทางไกล VC) 

อาคาร 16 ชัน้ 4 72 1 - 1 10 - 2 

 ห้อง 303 อาคารเรียนรวม 
ชัน้ 3 องครักษ์ 

35 - - - 10 - 21 

รวมทัง้สิน้  1,475 6 1 8 160 299 371 
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โครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการในเร่ืองการวางแผน พัฒนา ตลอดจนก ากับดูแลเครือข่าย “บัวศรี” ซึ่งเป็นระบบ
เครือข ่ายคอมพิว เตอร์ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรว ิโรฒ และได้ เ ริ่ม เ ปิดให้บริการอย่าง เ ป็นทางการโดย  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ”  
ครัง้ที่ 10 เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2539 

วัตถุประสงค์ของเครือข่ายบัวศรี 

1. เพื่อวางเครือขา่ยใยแก้วน าแสงให้ครอบคลมุทกุคณะ/หนว่ยงานของมหาวิทยาลยั ส าหรับการรองรับงานพัฒนา
และการใช้งานระบบสารสนเทศ อันได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศ ห้องสมดุ ระบบ
การเรียนการสอนทางไกล และระบบโทรศพัท์ 

2. เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมให้เกิดการบริหารและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพอนัเป็นกลไก
ส าคญัที่จะน าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพของการเรียน การสอน และการวิจยั และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร
การจดัการของมหาวิทยาลยั 

3. เพื่อเป็นเส้นทางส าหรับการเช่ือมโยงการใช้ทรัพยากรและการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลของคณาจารย์ 
บคุลากร และนิสติภายในเครือขา่ยของมหาวิทยาลยั 

4. เพื่อเป็นเส้นทางส าหรับการเช่ือมโยงการใช้ทรัพยากรและการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

ตารางที่ 2 : ข้อมูลเฉพาะของเครือข่ายบวัศรี 

สถานภาพด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มศว 

ขนาดชอ่งสญัญาณ (Available Bandwidth)  
 ออกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพฒันาการศกึษา (UniNet) 1 Gbps 
 ระหวา่งประสานมิตรกบัองครักษ์ 200 Mbps 
 ระหวา่งประสานมิตรกบัโรงเรียนสาธิต ปทมุวนั 10 Mbps 
 ระหวา่งประสานมิตรกบัศนูย์การแพทย์ปัญญานนัทภิกข ุชลประทาน 12 Mbps 
 เครือข่ายหลกั (Campus Backbone) 1 Gbps 
 จดุใช้บริการ (Bandwidth to Desktop) 100 Mbps 

โครงข่ายใยแก้วน าแสง (Optical Backbone)  
 Gigabit Ethernet (1000 Mbps) 22 ports 
 Fast Ethernet (100 Mbps) 8 ports 

จ านวนอปุกรณ์สวติช์ (Switches) 143 
จ านวนเคร่ืองแมข่่าย (Servers) 78 
จ านวนเคร่ืองแมข่่ายเสมือน (Virtual Server) 49 
ความจขุองระบบจดัเก็บข้อมลู  
 อปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู (Storage) 12 
 ขนาดพืน้ที่จดัเก็บข้อมลูทัง้หมด 84 TB 

จ านวนจดุให้บริการเครือข่ายไร้สาย 180 
จ านวนจดุเชื่อมเครือข่าย (UTP) 3,435 
จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (PC) 3,782 
จ านวนเคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า (UPS) 3 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 
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แผนภาพเครือข่ายบวัศรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
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แผนภาพเครือข่ายบวัศรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
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งบประมาณ 
ในงบปีประมาณ พ.ศ. 2554 ส านกัคอมพวิเตอร์ได้รับการจดัสรรงบประมาณจากแหลง่งบประมาณ จ านวน 4 แหลง่ 

ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน  งบโครงการปฏิบติัการไทยเข้มแข็ง 2555  งบประมาณเงินรายได้ (กองทุนคอมพิวเตอร์และ
งบพฒันาหน่วยงานและมหาวิทยาลยั) และกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
ส านกัคอมพิวเตอร์ 

ตารางที่ 3 : แสดงงบประมาณที่ได้รับจดัสรรจ าแนกตามแหลง่เงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

งบประมาณภาพรวม 

 

แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร ได้รับระหว่างปี 
รวมงบประมาณ

ทัง้สิน้ 
ใช้ไป/โอนคืน ร้อยละ 

กันไว้เบิก 

เหล่ือมปี 
ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

698,100.00 10,560,300.00 11,258,400.00 7,509,627.30 67.70 3,700,000.00 32.86 48,772.70 0.43 

โครงการ

Cyber Ed. 

1,410,000.00* - 1,410,000.00 468,785.31 33.25 910,000.00 64.54 31,214.69 2.21 

โครงการ

ปฏิบัติการไทย

เข้มแข็ง 2555 

-  890,204.00 890,204.00 889,800.00 99.95 -   - 404.00 0.05 

งบประมาณเงิน

รายได้ 

17,028,100.00 12,633,800.00 29,661,900.00 15,974,612.26 53.86 11,779,720.00 39.71 1,907,567.74 6.43 

กองทุนพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

-  6,300,000.00 6,300,000.00 -   - 6,300,000.00 100.00 - - 

รวมงบประมาณ 

ที่ได้รับ 

19,136,200.00 30,384,304.00 49,520,504.00 24,842,824.87 50.17 22,689,720.00 45.82 1,987,959.13 4.01 

หมายเหตุ  * หมายถึง ได้รับทัง้สิน้ จ านวน 1,500,000.- บาท หกั โอนเข้าส่วนกลาง จ านวน 90,000.- บาท 

 
  

ใช้ไป/โอนคืน,  
24,842,824.87 , 

50.17% 

กันไว้เบกิ, 
22,689,720.00, 

 45.82% 

คงเหลือ,  
1,987,959.13 , 

 4.01% 

ใช้ไป/โอนคืน 

กนัไว้เบกิ 

คงเหลอื 

หน่วย : บาท 
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1. งบประมาณแผน่ดนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณเงินแผ่นดิน 

ได้รับจัดสรร รับ / โอน 
ระหว่างปี รวมทัง้สิน้ เบิกจ่าย/   

โอนคืน กันไว้เบิก คงเหลือ 

งบด าเนินงาน 698,100.00 5,067,300.00 5,765,400.00 5,748,590.30 - 16,809.70 

 ตอบแทน ใช้
สอยและวสัด ุ

698,100.00 5,067,300.00 5,765,400.00 5,748,590.30 - 16,809.70 

งบลงทุน - 830,000.00 830,000.00 798,037.00 - 31,963.00 

 ค่าครุภัณฑ์ - 830,000.00 830,000.00 798,037.00 - 31,963.00 

งบเงินอุดหนุน - 4,663,000.00 4,663,000.00 963,000.00 3,700,000.00 - 

  เงินอุดหนนุ - 4,663,000.00 4,663,000.00 963,000.00 3,700,000.00 - 

รวมทัง้สิน้ 698,100.00 10,560,300.00 11,258,400.00 7,509,627.30 3,700,000.00 48,772.70 

 

งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ได้รับจัดสรร  ดังนี ้

1.1  ได้รับจดัสรรประจ าปี 

แผนงาน  ขยายโอกาสและพฒันาการศกึษา   

ผลผลติ  ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 533,100  บาท 

ผลผลติ ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสงัคมศาสตร์    จ านวน 165,000  บาท 

1.2  ได้รับจดัสรรระหว่างปี  โอนจากส่วนกลาง 

1.2.1  งบประมาณแผน่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ขยายโอกาสและพฒันาการศกึษา  

              ผลผลติ ผู้ส าเร็จการศกึษาตามโครงการเร่งรัดบณัฑิตสาขาขาดแคลน งบเงินอดุหนนุทัว่ไป 

  - คา่เช่าคูส่ายโทรศพัท์      จ านวน 963,000  บาท 

เบิกจ่าย/โอนคืน, 
7,509,627.30,  

66.70% 

กันไว้เบิก, 
3,700,000.00,  

32.86% 

คงเหลือ,  
48,772.70,  
0.43% 

หน่วย : บาท 
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1.2.2  งบประมาณแผน่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนงาน ขยายโอกาสและพฒันาการศกึษา   

ผลผลติ ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสงัคมศาสตร์   จ านวน   5,007,300  บาท 

- คา่เช่าบริการเครือขา่ยอินเทอร์เนต็   จ านวน 2,616,800  บาท 
- คา่บ ารุงอปุกรณ์/ระบบฐานข้อมลูเครือขา่ยคอมพวิเตอร์  จ านวน 2,390,500  บาท 

1.2.3  งบประมาณแผน่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  แผนงาน ขยายโอกาสและพฒันาการศกึษา  

ผลผลติ ผู้ส าเร็จการศกึษาตามโครงการเร่งรัดบณัฑิตสาขาขาดแคลน งบเงินอดุหนนุทัว่ไป (ด้านทนัตแพทยศาสตร์)  
โครงการจดัหาระบบไอซีทใีนการจดันิทรรศการศนูย์ศิลปกรรม 

- งบลงทนุ  คา่ครุภณัฑ์ 8 รายการ    
 จ านวน  830,000  บาท 

- งบด าเนินการ คา่เดินสายสญัญาณ จ านวน   60,000  บาท 

1.2.4  งบประมาณแผน่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  แผนงาน ขยายโอกาสและพฒันาการศกึษา   

ผลผลติ ผู้ส าเร็จการศกึษาตามโครงการเร่งรัดบณัฑิตสาขาขาดแคลน งบเงินอดุหนนุทัว่ไป (ด้านทนัตแพทยศาสตร์) 

- งานจ้างติดตัง้ระบบโทรศพัท์ จ านวน 3,700,000  บาท 

2.  โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน งบเงนิอุดหนุน 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณเงินแผ่นดิน 

ได้รับจัดสรร รับ /โอน 
ระหว่างปี รวมทัง้สิน้ เบิกจ่าย/ 

โอนคืน กันไว้เบิก คงเหลือ 

งบเงินอุดหนุน 1,410,000.00 - 1,410,000.00 468,785.31 910,000.00 31,214.69 

 

หมายเหตุ    ได้รับจดัสรร        จ านวน  1,500,000.00  บาท 

                     หกั  เข้างบประมาณสว่นกลาง จ านวน       90,000.00  บาท 

 ’   

เบิกจ่าย,  
468,785.31,  
33.25% กันไว้เบิก, 

910,000.00, 
64.54% 

คงเหลือ,  
31,214.69,  
2.21% 

หน่วย : บาท 
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3. งบโครงการปฏิบัตกิารไทยเข้มแข็ง 2555 

หมวด
รายจ่าย 

งบโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 

ได้รับ
จัดสรร 

รับ /โอน  
ระหว่างปี รวมทัง้สิน้ เบิกจ่าย/  

โอนคืน กันไว้เบิก คงเหลือ 

งบลงทุน - 890,204.00 890,204.00 889,800.00 - 404.00 

 ค่าครุภัณฑ์ - 890,204.00 890,204.00 889,800.00 - 404.00 

งบโครงการปฏิบัตกิารไทยเข้มแข็ง 2555  ได้รับจัดสรร 

 -  เคร่ืองคอมพวิเตอร์แมข่า่ยเพื่อสนบัสนนุงานบริการการศกึษา   จ านวน  417,500  บาท 

 -  เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ยเพื่อสนบัสนนุงานบริการการศกึษาค้นคว้าวิจยัแก่นิสติ จ านวน  345,000  บาท 

 -  อปุกรณ์กระจายสญัญาณ       จ านวน   112,500  บาท 

 -  ตู้ประชาสมัพนัธ์        จ านวน     43,000  บาท 

4. งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ได้รับจัดสรร ดังนี ้

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณเงินรายได้ 

ได้รับจัดสรร รับ / โอน ระหว่างปี รวมทัง้สิน้ เบิกจ่าย/ / โอนคืน กันไว้เบิก คงเหลือ 

งบบุคลากร 3,190,600.00 - 3,190,600.00 -3,190,600.00 - - 

  ค่าจ้าง 3,190,600.00 - 3,190,600.00 -3,190,600.00 - - 

งบด าเนินงาน 6,368,200.00 1,074,570.00 7,442,770.00 -7,130,366.16 - 312,403.84 

 ตอบแทน ใช้สอย 
และวัสด ุ

5,848,900.00 1,074,570.00 6,923,470.00 -6,688,076.50 - 235,393.50 

 สาธารณูปโภค 519,300.00 - 519,300.00 -442,289.66 - 77,010.34 

งบลงทุน 3,312,000.00 12,004,700.00 15,316,700.00 -3,355,574.30 -11,764,480.00 196,645.70 

 ค่าครุภณัฑ์ 3,312,000.00   2,144,700.00 5,456,700.00 -3,355,574.30 -1,920,480.00 180,645.70 

 ค่าท่ีดินและ  
 สิ่งก่อสร้าง 

- 9,860,000.00 9,860,000.00 - -9,844,000.00 16,000.00 

งบเงินอุดหนุน 2,396,700.00 159,530.00 2,556,230.00 -1,589,947.00 -15,240.00 951,043.00 

  เงินอุดหนุน 2,226,400.00 159,530.00 2,385,930.00 -1,447,497.00 - 938,433.00 

  อุดหนุนวิจยั 170,300.00 - 170,300.00 -142,450.00 -15,240.00 12,610.00 

งบรายจ่ายอ่ืน 1,260,600.00 -289,300.00 971,300.00 -524,084.80 - 447,215.20 

 รายจ่ายอ่ืน 1,025,600.00 -289,300.00 736,300.00 -357,982.00 - 378,318.00 

 โครงการบริการ 
 วิชาการ 

220,000.00 - 220,000.00 -154,919.80 - 65,080.20 

 ท านุบ ารุง 
 ศิลปวัฒนธรรม 

15,000.00 - 15,000.00 -11,183.00 - 3,817.00 

งบกลาง 500,000.00 -315,700.00 184,300.00 -184,040.00 - 260.00 

รวมทัง้สิน้ 17,028,100.00 12,633,800.00 29,661,900.00 -15,974,612.26 -11,779,720.00 1,907,567.74 

หน่วย : บาท 

หน่วย : บาท 
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4.1  ได้รับจดัสรรประจ าปี 

แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์ 

 - คา่จ้าง จ านวน 3,190,600.00 บาท 

 - คา่ตอบแทน จ านวน 3,121,600.00 บาท 

 - คา่ใช้สอย จ านวน 2,383,600.00 บาท 

 - คา่วสัด ุ จ านวน    343,700.00 บาท 

 - คา่สาธารณปูโภค จ านวน    519,300.00 บาท 

 - คา่ครุภณัฑ์ จ านวน 3,312,000.00 บาท 

 - งบเงินอดุหนนุ จ านวน 2,226,400.00 บาท 

 - งบรายจ่ายอื่น จ านวน 1,025,600.00 บาท 

 - งบกลาง จ านวน    500,000.00 บาท 

แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลิต ผลงานการให้บริการวชิาการ 

- งบรายจ่ายอื่น จ านวน    220,000.00 บาท 

แผนงาน ส่งเสริมพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  ผลผลิต ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- งบรายจ่ายอื่น จ านวน      15,000.00 บาท 

แผนงาน วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ  ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี   

- งบเงินอดุหนนุ จ านวน    170,300.00 บาท 

4.2  ได้รับจดัสรรระหว่างปีงบประมาณ 

4.2.1  แผนงาน ขยายโอกาสและพฒันาการศกึษา ผลผลติ  ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสงัคมศาสตร์ 

 - คา่เช่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1,099,100.00 บาท 

4.2.2  กองทนุคอมพิวเตอร์   จ านวน 3,399,700.00 บาท 

4.2.3  งบพฒันาหนว่ยงานและมหาวิทยาลยั จ านวน 8,000,000.00 บาท 

เบิกจ่าย/โอนคืน, 
15,974,612.26,  

53.86% 

กันไว้เบิก, 
11,779,720.00,  

39.71% 

คงเหลือ,  
1,907,567.74,  

6.43% 
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4.2.4  แผนงาน ขยายโอกาสและพฒันาการศกึษา  ผลผลติ ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสงัคมศาสตร์ 
โครงการจดัหาระบบไอซีทใีนการจดันิทรรศการศนูย์ศิลปกรรม 

- คา่ตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จ านวน      75,000 บาท 
- คา่ตอบแทนนิสติช่วยงาน จ านวน      60,000 บาท 

5. กองทุนพัฒนามหาวทิยาลัย จ านวน 6,300,000  บาท 

งานระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์   

- อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บวัศรี    จ านวน 4,000,000 บาท 
- อาคารบริการ ศาสตราจารย์ หมอ่มหลวงป่ิน  มาลากลุ      จ านวน  2,300,000  บาท 

 

หมวด
รายจ่าย 

งบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ได้รับจัดสรร รับ /โอน  
ระหว่างปี รวมทัง้สิน้ เบิกจ่าย กันไว้เบิก คงเหลือ 

งบลงทุน - 6,300,000.00 6,300,000.00 - 6,300,000.00 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท 
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การปฏบิัตริาชการตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ตามที่ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กพร.) ได้ให้หน่วยงานภาครัฐทกุหน่วยงานได้จดัท าค ารับรอง
และติดตามผลการปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ขึน้นัน้  ส านักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่ง  
ได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   ให้กับส านักงาน กพร. ได้รับทราบเป้าหมาย
ของตวัชีว้ดัที่จะด าเนินการตลอดทัง้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ซึง่เป้าหมายของตวัชีว้ดัของค ารับรองการปฏิบตัิราชการนัน้ 
เป็นเป้าหมายของตวัชีว้ดัในสว่นที่เก่ียวข้องกับภารกิจของส านกัคอมพิวเตอร์โดยตรง เมื่อสิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
ซึง่ได้แก่ตวัชีว้ดัที่  7.1, 9, 11, 13,14 และ 15  ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ให้ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ  โดยมีผลการประเมิน
อยูท่ี่ระดบั 4.40  (จากคะแนน 5 )  

ตารางที่ 4 : สรุปผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

ประเด็น 
การประเมินผล ตวัชีว้ดั 

น า้หนัก ผลการประเมิน
คุณภาพ

การศึกษาภายใน 

คะแนน 

ร้อยละ CHE QA Online 

มิติที่  2  มิติด้านคุณภาพ 

การประกนัคณุภาพ 6. ระดบัความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 
    ท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเน่ือง 

พิจารณาผลคะแนนจาก สกอ.  
6.1 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 

2.5 4 10 

มิติที่  4  มิติด้านการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบนัอุดมศึกษาท่ีไม่ได้ด าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ  
             การบริหารจัดการภาครัฐ 

 11. ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
      อุดมศึกษา 

พิจารณาผลคะแนนจากสถาบนั  
4.4 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตดัสินใจ 

5 5 25 

 12. ระดบัความส าเร็จของแผนพฒันาบุคลากร การจดัการ 
      ความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากร และการปฏิบตัิตาม 
     จรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย์ของสถาบนัอดุมศกึษา 

พิจารณาผลคะแนนเฉลี่ยระหว่างสถาบนั  
4.3 ระบบการพฒันาบคุลากร 

4.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัการเรียนรู้ 

5 4 20 

 12.5  4.40 
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ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ เพื่อ
สนบัสนุนภารกิจของมหาวิทยาลยั  ให้สอดรับกับนโยบายการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั เพื่อให้ไอซีที ได้เป็น
เคร่ืองมือในการสนบัสนนุภารกิจของมหาวิทยาลยั ดงันี ้

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 

ส านกัคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานที่ดแูลการวางแผนและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
และการให้บริการเครือขา่ยของมหาวิทยาลยั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ด าเนินการดงันี ้

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบ Push mail 

ระบบ SWU Mail ได้เพิ่มช่องทางการับ-สง่อีเมล์ ไปสูอ่ปุกรณ์ 
Mobile device เพิ่มขึน้ และช่วยให้ผู้ ใช้บริการสามารถรับอีเมล์
ได้ทนัทีเมื่อมีอีเมล์ใหม่เข้ามา เพียงเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านัน้ 
ซึง่ช่วยเพิ่มประสทิธิภาพการบริการท่ีรวดเร็วมากขึน้ 

Push mail คือ เทคโนโลยีที่ท าให้สามารถเปิดรับอีเมล์
ได้ทาง Mobile device เช่นอุปกรณ์ Smartphone,Tablet 
ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยผู้ ใช้ไม่จ าเป็นต้องล็อคอิน Web Mail ผ่าน
เว็บบราวเซอร์ เพียงแค่ก าหนดค่าในอุปกรณ์ Mobile และ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านัน้ เมื่อมีอีเมล์ฉบบัใหม่เข้ามาระบบ
จะส่งอีเมล์เข้าอุปกรณ์ทนัทีโดยไม่ต้องเข้าเว็บบราวเซอร์ให้
เสียเวลา 

ปัจจุบนัอปุกรณ์ Mobile ต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิต 
ประจ าวนัมากขึน้ ส านกัคอมพิวเตอร์จึงได้พฒันาระบบให้รองรับ
การรับ-ส่งอีเมล์บน Mobile device และเปิดให้บริการแล้วใน
ขณะนี ้โดยระบบปฎิบตัิการที่รองรับ เช่น iOS , Android และ 
Blackberry เป็นต้น 

ระบบ Cloud Computing 

ระบบ Cloud Computing เป็นระบบที่พฒันาต่อ
ยอดจาก ระบบ Virtualization ปี 2553 โดยผู้ ใช้จะไม่
ทราบว่า Virtual server ถูกจัดเก็บอยู่ที่ฮาร์ดแวร์ใด แต่
ระบบสามารถท างานได้ตลอดเวลา (24x7) โดยให้บริการ 
ในสว่นของ Platform as a Service (PaaS) เป็นหลกั คือ
บริการระบบปฏิบตัิการ Windows Server และ Linux 
CentOS และเคร่ือง Server แตล่ะตวัสามารถใช้ทรัพยากร
ร่วมกันได้ (Resource Pool) ท าให้เกิดการใช้งาน
ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า และเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดซือ้เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ รวมทัง้ค่าบ ารุงรักษาด้วย
เช่นกนั 
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การปรับปรุงประสิทธิภาพ Storage 

ในปี 2554 ได้ปรับปรุงระบบ Storage ที่เป็นระดบั Enterprise 
storage สามารถท างานในลกัษณะที่เป็น Thin provisioning 
เพื่อให้การใช้งาน storage เป็นไปตามการใช้งานจริง และสามารถ
น าพืน้ที่ที่เหลือไปใช้งานกับระบบอื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่ออยู่กับ
ระบบ Virtualization ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีพืน้ที่
ขนาด 84.3 TB ถกูใช้งาน 56.3 TB เหลอืพืน้ท่ี 28 TB  

การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Blade Server 

นวตักรรมระบบ Blade server ยงัคงพฒันาประสิทธิภาพ
และความสามารถต่อไป เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับ
จากบริษัทชัน้น าและหนว่ยงานตา่ง ๆ  แล้วทัว่โลก ส านกัคอมพิวเตอร์
ได้ติดตัง้ระบบ Blade server ตัง้แต่ปี 2551 เป็นต้นมา และ 
ในปี 2554 มี Blade server จ านวน 14 Slot และสามารถเพิ่มขยาย
ได้สงูสดุ 24 Slot ปัจจุบนัมี Virtual server ที่ท างานบนระบบ 
Blade server จ านวน 49 Virtual server  

การปรับปรุงระบบ Firewall 

ระบบ Firewall ได้ปิดการบริการ
ด้าน Proxy ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูล
อินเทอร์เน็ตทัง้ข้อความและรูปภาพ 
เรียกว่า Cache (การจัดเก็บข้อมูล 

พรบ. การกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 2550 ยงัคงจัดเก็บตามปกติ) เพราะแบนด์วิดท์ (Bandwidth) ออกสู่
อินเทอร์เน็ตมีมากถึง 1 Gbps ประกอบกับข้อมูลการใช้งานของผู้ ใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 280 Mbps จึงไม่จ าเป็นต้องท าหน้าที่ 
Proxy อีกต่อไป และจากผลการเฝ้าติดตามการใช้งาน ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลทัง้ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ และ
โลกสงัคมออนไลน์ (Network Society) บนอินเทอร์เน็ตได้อยา่งรวดเร็วและมีประสทิธิภาพมากขึน้  

การปรับปรุงระบบไฟฟ้าส ารอง 

ในปี 2554 ได้ปรับปรุงระบบส ารองไฟฟ้าจากเดิมที่มีเพียง
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) ซึง่ส ารองไฟฟ้าเพียงอยา่งเดียว ให้กบั
ห้องเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ที่องครักษ์ได้เพียง 20-30 นาที มาเป็น
เคร่ืองก า เนิดไฟฟ้าฉุกเ ฉินจากพลังงานเค ร่ืองยนต์ดี เซล 
(Generator) ซึ่งสามารถส ารองไฟฟ้าได้นานถึง 8 ชั่วโมง เป็น
การเพิ่มเสถียรภาพในด้านพลงังานไฟฟ้าให้กับการให้บริการ
เครือขา่ยบวัศรีได้เป็นอยา่งดี  
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส านกัคอมพิวเตอร์ได้มีการพฒันาระบบเพื่อสนบัสนุนการบริหารและการบริการ
ตามภารกิจของมหาวิทยาลยัทัง้งานยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัและงานอื่นๆ ที่ต้องการใช้ระบบสารสนเทศจ านวน
หลายระบบ บางส่วนจัดเป็นงานระบบใหม่ และบางส่วนเป็นมอดูลที่ขยายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้
สอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลยัและความต้องการของผู้ ใช้งานซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลยั ดงันี ้

ระบบบริหารงานหอพักนิสิต 

ระบบบริหารงานหอพักนิสิต เป็นระบบแบบออนไลน์ 
ที่ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นอีกบริการหนึ่ง
ของ “ระบบบริการการศึกษา SUPREME 2004” ที่จัดเป็น
ระบบแบบ One Stop Service เพื่อให้บริการในช่วงที่หอพกั
เปิดให้นิสิตเข้าจองห้องพกัของมหาวิทยาลยั นิสิตสามารถ
เลือกจองห้องพกัพร้อมทัง้พิมพ์เอกสารการช าระเงินเพื่อน าไป
ยื่นช าระเงินผ่านทางเคาน์เตอ ร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ 
(Counter payment) สาขาใดก็ได้ และนิสิตสามารถตรวจสอบ
สถานะการช าระเงิน และตรวจสอบสิทธิการเข้าห้องพักได้
ตลอดเวลา 

กลุ่มผู้ใช้   :  นิสิต 
ผลการด าเนินการ   :  ติดตัง้ใช้งานเมื่อภาคการศึกษา 1/2553 
URL    :  http://dormapp.swu.ac.th/swu/dormitory/ 

ระบบลงทะเบียนเรียนนิสติ (SUPREME 2004) :  
มอดูลตรวจสอบสถานการณ์ส่งหลักฐานการรายงานตัว
นิสิตใหม่ 

ระบบรับรายงานตวันิสิตใหม่เป็นระบบแบบออนไลน์
ที่ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เปิดให้นิสิตเข้ามา
รายงานตวัเป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ซึง่เปิดให้บริการมาตัง้แต่ภาคการศกึษา 1/2552 และในภาค
การศึกษา 1/2554 ได้มีการพัฒนาให้เช่ือมโยงกับระบบ

ลงทะเบียนเรียนนิสิต (SUPREME 2004) โดยเพิ่มเติมเร่ืองการตรวจสอบหลกัฐานประกอบการรายงานตวัของนิสิตที่ได้
จดัสง่หลกัฐานประกอบการรายงานตวัทางไปรษณีย์มาแล้ว   

กลุ่มผู้ใช้    :  นิสติ 
ผลการด าเนินการ   :  ติดตัง้ใช้งานเมื่อภาคการศกึษา 1/2554 
URL   :  http://superme.swu.ac.th 
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เว็บไซต์ มศว รูปแบบใหม่ ปีการศึกษา 2554  

ได้ออกแบบและพฒันาปรับเปลีย่นเว็บไซต์รูปแบบใหม่ โดยอาศยัแนวคิดพืน้ฐานและหลกัการท่ีส าคญั ดงันี ้

 ใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก  

 มีความเป็นสากล รวมทัง้รองรับการน าเสนอข้อมูล
หลากหลายภาษา ได้แก่ ไทย องักฤษ จีน เป็นต้น 

 อาศยัเทคนิคด้านการพฒันาเว็บเพื่อการน าเสนอ
และแสดงผลได้รวดเร็วขึน้ 

 เพิ่มความมีสว่นร่วมของผู้ เก่ียวข้องในขัน้ตอนต่าง ๆ 
เ ริ่มตัง้แต ่การออกแบบ การจ ัดท าข้อม ูล และ 
การตรวจสอบความถูกต้อง 

 เพิ่มความน่าเช่ือถือของข้อมูล ลดเวลาและภาระงาน
ด้านการจัดท าเนือ้หา โดยการเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลร่วมกันจากระบบฐานข้อมูลที่หลากหลายของ
มหาวิทยาลยั 

 สร้างมาตรฐานและแนวปฏิบตัิที่ดีในการจัดท าและดูแลเว็บเพื่อให้เกิดความยัง่ยืนและเป็นเอกภาพ  

กลุ่มผู้ใช้   :  นิสิต อาจารย์ บุคลากร บุคคลทัว่ไป 

ผลการด าเนินการ :  ได้เปิดตวัอย่างเป็นทางการ เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2554 

URL    :  http://www.swu.ac.th 

ระบบ SWU e-Meeting (เพิ่มเติม) 

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มศว เป็นระบบที่น าไอซีที
มาใช้เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการจดัการประชุม โดยเปิด
ให้บริการมาตัง้แต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบนั  ส านกัคอมพิวเตอร์
ได้พฒันา Feature ใหม่ ให้รองรับการท างานได้แก่ เร่ืองการจัด
วาระลบัเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานระบบ 

กลุ่มผู้ใช้            :  ผู้ดแูลจดัการงานประชมุ 
ผลการด าเนินการ  :  ติดตัง้ใช้งานเมื่อเดือนตลุาคม  2554 
URL             :  http://emeeting.swu.ac.th 
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ระบบสารสนเทศด้านการจัดนิทรรศการ มศว 

เป็นระบบส าหรับการน าเสนอข้อมูลการจัดนิทรรศการ
เพื่อให้ผู้ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถเข้าชมข้อมูลของ 
ห้องนิทรรศการ G23 ผ่านทางเว็บไซต์ จัดเป็นระบบบริการ
สารสนเทศแก่ประชาชนอีกระบบหนึง่ของมหาวิทยาลยั 

กลุ่มผู้ใช้         :  บุคคลทัว่ไป 
ผลการด าเนินการ  :  ติดตัง้ใช้งานเมื่อเดือนกมุภาพนัธ์ 2554 
URL         :  http://g23.swu.ac.th 

ศูนย์บริการข้อมูล มศว (SWU Information Portal) 

เ ป็นระบบที ่น า เสนอข้อม ูลจากระบบคลงัข้อม ูล
มหาวิทยาลยั (SWU Datawarehouse) โดยคลงัข้อมลูนีจ้ะ
รวบรวมข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลรายว ัน เช่น ระบบ
บริการการศึกษา (SUPREME 2004) ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบคุคล (HURIS : Human  Resource Information 
System)  ระบบงบประมาณ (SWU e-Payment) ระบบ
บริหารทนุวิจยั (ROSE : Research Online SErvice) หรือ
ระบบตู้ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (SWU e-Document System) 
เป็นต้น เพื่อน ามาให้บริการระบบสารสนเทศแก่บคุคลทัว่ไป
ภายใต้ช่ือ ศูนย์บริการข้อมูล มศว ซึ่งในปี 2554 ได้มีการ
ปรับเปลีย่นเทคโนโลยีของการจดับริการข้อมลูใหม่ 

กลุ่มผู้ใช้            :  หน่วยงานและบุคคลทัว่ไป 
ผลการด าเนินการ :  ติดตัง้ใช้งานเมื่อเดือนเมษายน 2554 
URL             :  http://infoservice.swu.ac.th 
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การพัฒนาการศึกษาไซเบอร์ 

ตามที่มหาวิทยาลยัได้ตระหนักถึงบทบาทของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของผู้คนในสงัคม  
ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ส าคญัในอนัดบัต้นๆ ต่อการด าเนินชีวิต ในปัจจุบนั 
เพราะได้ท าให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด าเนินธุรกรรม การบริหารงาน รวมถึงการส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการศึกษาในทุกระดบัไปจนถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรทางการศึกษาในระดับแนวหน้าได้เล็งเห็นถึงความส าค ัญต่อ  
การจัดระบบการศึกษาในรูปแบบใหม่นี  ้  จึงได้มอบหมายให้ส านักคอมพิวเตอร์ด าเนินการจัดตัง้  “โครงการ 
ศูนย์การศึกษาไซเบอร์” มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 โดยแบ่งภารกิจของการด าเนินงานออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

1. การวจิยัและพฒันาทางด้าน Cyber Education 
2. การพฒันารูปแบบและมาตรฐานการผลติ Courseware E-Learning เพื่อการเรียนการสอน 
3. การเผยแพร่ความรู้แกช่ชุน 
4. การเสริมสร้างความร่วมมือกบัสถาบนั/องค์กรทัว่ไป ทัง้ในและตา่งประเทศ 

ในการด าเนินงานนัน้ ส านกัคอมพิวเตอร์ได้บรูณาการภารกิจของโครงการศูนย์การศึกษาไซเบอร์ใน 3 ระบบหลกั 
ได้แก่  

1. การพฒันาสมรรถนะด้านไอซีที (SWU ICT Competency System)  
2. การศึกษาไฮบริด (SWU Hybrid Education System)  
3. การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน (SWU Academic Outreach)  

ดงัภาพต่อไปนี ้
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  โครงการศูนย์การศึกษาไซเบอร์ ส านักคอมพิวเตอร์ ได้บูรณาการแผนปฏิบัติการ
ยทุธศาสตร์หลกั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ “SSAP3 : การพฒันางานบริการวิชาการเพื่อพฒันาชมุชนและสงัคมอยา่ง
ยัง่ยืน (1 จงัหวดั 1 มหาวิทยาลยั)”  มาเป็นหลกัการในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  และใช้กระบวนการ 
PDCA เพื่อเพิ่มคณุภาพของงานในโครงการตา่งๆ  ใน 3 โครงการหลกัซึง่มีแผนกิจกรรมที่ด าเนินการทัง้สิน้รวม 10 กิจกรรม 
โดยมีผลด าเนินการ ดงันี ้

โครงการระบบการศึกษาไฮบริด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Hybrid Education System) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โครงการระบบการศึกษาไฮบริด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการด าเนินงาน 
ใน  2  โครงการหลกั ได้แก่ 

1. โครงการ SOT2: Srinakharinwirot Online Teaching and Learning 2 

ซึง่เป็นโครงการตามแผนยทุธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ฉบบัปี พทุธศกัราช 2550–2554 
ซึ่งมีนโยบายในการประยุกต์ไอซีทีเข้าสูก่ระบวนการพฒันานิสิต บคุลากร และการเรียนการสอนแบบใหม่ทัง้ในชัน้เรียน
และนอกชัน้เรียน และให้มีการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม และเป็นการขยายโอกาสให้แก่ผู้ เรียนทัง้ในการเรียน และ 
เกิดการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียนด้วยกนัเอง เพื่อให้เกิดการพฒันาตนเองในการเรียนรู้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได้มอบให้ศนูย์การศึกษาไซเบอร์ ส านกัคอมพิวเตอร์  จดัท าโครงการ SOT2 
มาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่เดือนตุลาคม 2549 โดยในปีการศึกษา 2553 ได้ด าเนินงานใน  2 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการ
อาจารย์พี่เลีย้งระบบการศึกษาออนไลน์ มศว ประจ าปีการศึกษา 2553 และโครงการพฒันา E-Learning Courseware 
เพื่อการจดัการการศกึษาออนไลน์ มศว ครัง้ที่ 3 

วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อสง่เสริมให้ระบบการจดัการศกึษาแบบไฮบริด มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒตามนโยบาย 
และแผนยทุธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลยั  

2. เพื่อสง่เสริมให้เกิดการพฒันา  E-Learning Courseware ขึน้ในหลกัสตูรตา่งๆ ของมหาวิทยาลยั  
3. เพื่อสง่เสริมการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีที (ICT Competency) แก่นิสติและคณาจารย์ ให้สามารถ 

เกิดการประยกุต์ไอซีทีเข้าสูก่ารจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสทิธิภาพ  
4. เพื่อเป็นช่องทางให้นิสติสามารถเข้าไปศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ทกุเวลาและทกุสถานท่ี 

โดยใช้งบประมาณตลอดโครงการ จ านวน 1,736,257.92 บาท และได้ผลผลติโครงการ ดงันี ้

1. จ านวนรายวิชาที่จดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยระบบ ATutor ในปีการศกึษา 2553 
1.1. จ านวนรายวิชาใหม่ทีเ่พิ่มขึน้ในปีการศกึษา 2553       663 รายวชิา 
1.2. จ านวนรายวิชาใหมท่ีค่ณาจารย์ได้รับทนุจากโครงการ SOT2 ครัง้ที่ 3        86 รายวชิา 

2. จ านวนคณาจารย์ทีเ่ข้าร่วมโครงการ SWU Hybrid Education 2010 
2.1. จ านวนคณาจารย์ทีเ่ข้าร่วมโครงการ SOT2 ครัง้ที่ 3      117 คน 
2.2. จ านวนคณาจารย์ทีเ่ข้าร่วมโครงการอาจารย์พี่เลีย้งระบบการศกึษาออนไลน์ มศว        44 คน 

3. จ านวนนิสติที่ได้รับการเรียนการสอนผา่นระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
ที่ใช้ระบบ ATutor 13,525 คน 

4. ความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั ดีขึน้ไป คิดเป็น ร้อยละ 90.70 



รายงานประจ าปี 2554   27 

   

    

    

2. โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที (ICT Competency Training)  

ด าเนินการจดัโครงการครัง้ที่ 7, 8 และ 9 ซึ่งสมรรถนะด้านไอซีทีเป็นสมรรถนะหนึ่งของบุคลากร และเป็น 
อตัลกัษณ์หนึ่งของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลยัสามารถ
ประยกุต์ไอซีทีเพื่อการท างานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดกรอบสมรรถนะไว้ 2 กรอบ คือ สมรรถนะหลกั 
(Core Competency) และสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency)  

เพื่อให้การพฒันาสมรรถนะของนิสิตและบคุลากรบรรลตุามเป้าหมายของมหาวิทยาลยั  ส านกัคอมพิวเตอร์
ได้จดัโครงการโดยก าหนดตวัชีว้ดัของโครงการเพื่อวดัผลส าเร็จของการด าเนินงานไว้ ดงันี ้

ตัวชีว้ัดของโครงการ 

1. มีจ านวนผู้ เข้าอบรมเป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
2. มีจ านวนรายวิชาที่สามารถเปิดการอบรมเป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
3. ความพึงพอใจต่อการเข้าอบรมของผู้ เข้าร่วมโครงการในระดบัดีขึน้ไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

จากตวัชีว้ดัดงักล่าว ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมให้ทนัสมยั สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม และสร้างกลยุทธ์ในการประชาสมัพนัธ์เพื่อให้โครงการบรรลเุป้าหมายตาม
ตวัชีว้ดั  โดยมีผลการด าเนินงานสรุปได้ ดงันี  ้  
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ตารางที่ 5 : รายงานผลการด าเนินการของโครงการบริการวิชาการเพื่อการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีที  

โครงการบริการวชิาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครัง้ที่ 7 ครัง้ที่ 8 ครัง้ที่ 9 หน่วย 

 เปิดรับ 480 240 765 คน 

 เข้าอบรม 452 214 639 คน 

 ร้อยละของจ านวนผู้ เข้าอบรมทัง้หมดจากจ านวนที่
เปิดรับ 

94 89.16 83.52 ร้อยละ 

 ร้อยละของจ านวนรายวชิาที่สามารถเปิดการอบรมได้  100 100 100 ร้อยละ 

 ความพงึพอใจตอ่การเข้าอบรมของผู้ เข้าร่วมโครงการ 
ในระดบัดีขึน้ไป 

99.13 84.63 85.78 ร้อยละ 

     

  

3. โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

โครงการ Cyber Education Center (บก.13) ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของ
มหาวิทยาลยั โดยด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทไอซีทีของมหาวิทยาลยัในประเด็นยทุธศาสตร์การพฒันาการรู้เทคโนโลยี 
(IT Literacy) และการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้แก่นิสติ บคุลากร และประชาชน  

การด าเนินงานของโครงการ Cyber Education Center ได้ก าหนดยทุธศาสตร์ในการด าเนินงานไว้ ดงันี ้

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ Cyber Education Center) 

1. ท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพฒันาระบบการศึกษาไซเบอร์ของประเทศ  
2. ศึกษาวิจัยแนวปฏิบตัิที่ดีในการจัดการศึกษาไซเบอร์ 
3. ส่งเสริมการพฒันาบคุลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้ รู้เทคโนโลยีและรู้สารสนเทศ  
4. สร้างความเข้มแข็งของแหลง่เรียนรู้ดิจิทลับนระบบไซเบอร์ 



 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  โครงการ Cyber Education Center (บก.13) ได้รับงบประมาณจ านวนทัง้สิน้ 
1,500,000.00  บาท หกังบบริหารส่วนกลางร้อยละ 6  คงเหลืองบประมาณที่น ามาใช้ในการด าเนินงานของ
โครงการ จ านวน 1,410,000.00  บาท การจดัโครงการเพื่อให้สอดรับกับแผนปฏิบตัิการยุทธศาสตร์หลกั SSAP3 
ของมหาวิทยาลยัมากขึน้ ประกอบด้วยโครงการหลกั ดงันี ้

โครงการบริการวชิาการ 
โครงการตามยทุธศาสตร์ 

1 2 3 4 

1.  โครงการการจดัการศกึษาแบบ Cyber Education ที่ดี (Best Practice)     

2.  โครงการระบบห้องสมดุดิจิทลัเพือ่การศกึษา (KIDs-D@SWU)     

3.  โครงการเสริมสร้างความรู้ในสงัคมออนไลน์     

4.  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านไอซีที      

5.  โครงการประชมุวชิาการ IT วิชาการ     

ในการด าเนินงานของโครงการ มกิีจกรรมนา่สนใจทีจ่ะน าเสนอไว้ในรายงานประจ าปี ดงันี ้

1.  โครงการระบบห้องสมุดดจิิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU)  
     กิจกรรมที่ 2 การประชาสมัพันธ์และให้ความรู้ระบบ KIDs-D@SWU แก่ชุมชน 

ในการจดัโครงการบริการวิชาการแก่ชมุชนวนัเด็กแหง่ชาติ เมื่อวนัท่ี 8 มกราคม 2554 ภายใต้หวัข้อ “วนัเด็กสีขาว 
เพื่อโลกสีเขียว” นัน้ โครงการ Cyber Education Center (บก.13) ได้ร่วมกับนิตยสาร 100 วตัต์ จัดกิจกรรมขึน้ 
เพื่อประชาสมัพนัธ์และให้ความรู้ในระบบ KIDs-D@SWU แก่ชุมชน โดยจดับทูกิจกรรมแบ่งเป็นโซนต่างๆ มีกิจกรรม
เลน่เกมแลกของรางวลั แจกเอกสารให้ความรู้ และสือ่ประชาสมัพนัธ์ชนิดตา่งๆ มากมาย โดยมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 
559 คน และมีผลประเมินความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในการได้รับบริการวิชาการตอ่ประโยชน์จากการบริการ
อยูใ่นเกณฑ์ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100 
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2.  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านไอซีที 
     กิจกรรมที่ 1 เพิ่มพนูความรู้ทักษะไอซีที เร่ือง “การท าตลาดออนไลน์เพื่อผลิตภณัฑ์ชุมชนนครนายก” 

หนึ่งในโครงการเพื่อการบริการวิชาการเพื่อพฒันาชุมชนและสงัคมอย่างยัง่ยืน (1 จังหวดั 1 มหาวิทยาลยั) 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีทีแก่เจ้าของผลติภณัฑ์ในจงัหวดันครนายก ให้สามารถท าการค้า
ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์  

การด าเนินโครงการใช้กระบวนการอบรมตามหลกัการบริหารเชิงคุณภาพแบบ Deming มีการด าเนินงาน  
4 ขัน้ตอน ได้แก่ การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง (Action)  
จัดโครงการเมื่อวนัท่ี 26 - 27 กมุภาพนัธ์ 2554 มีผู้ เข้าร่วมโครงการ จ านวน 60 คน ผู้ เข้าอบรม จ านวน 38 คน และ 
มีกลุม่ผลติภณัฑ์ จ านวน 15 กลุม่ ทีส่ามารถสร้างช่องทางการประชาสมัพนัธ์และการจ าหน่ายสินค้าผ่าน Facebook 
ได้ และระดบัความพึงพอใจของผู้ เข้าอบรมที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะไอซีทีอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 61.54 
รองลงมา คือ ระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 30.77 และระดบัพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 7.69 ตามล าดบั 

 

 

 

3. โครงการประชุมวิชาการ : IT วิชาการ 
    กิจกรรมที่  1 บรรยายวิชาการและนิทรรศการด้าน ICT เพื่อให้ความรู้ประชาชน 

ในปี 2554 คณะกรรมการบริหารยทุธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ได้เห็นความส าคญัของการจดัการศกึษาที่ต้องเร่งพฒันาให้สอดรับกบัสงัคมยคุใหม่ “ยุคเครือข่ายสังคมออนไลน์” 

จึงเห็นชอบให้หน่วยงานของมหาวิทยาลยั จ านวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
วิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม ส านกันวตักรรมการเรียนรู้ ส านกัหอสมดุกลาง ส านกัสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
และส านกัคอมพิวเตอร์ ร่วมกนัจดัโครงการประชมุวชิาการ มศว IT วิชาการ ครัง้ที่ 3 เมื่อวนัท่ี 16 - 17 มิถนุายน 2554 
ณ โรงละครอโศกมนตรีนาฏยศาลา ชัน้ 4 อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บวัศรี 
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กิจกรรมส าคญัที่จัดขึน้ ได้แก่ การบรรยายทางวิชาการ นิทรรศการด้านไอซีทีและผลงานวิชาการ การจัด
นิทรรศการความรู้ด้านไอซีทีเพื่อการบริหารมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ การเผยแพร่ความรู้ด้านการประยุกต์
ไอซ ีท ีในย ุคปัจจ ุบ ันผ ่านทางว ีด ีท ัศน์  น ิทรรศการและประชาสมัพ ันธ์เพื ่อ เผยแพร่ความ รู้จากระบบ  
KIDs-D@SWU การจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพด้านไอทีที่ค ัดสรรมาแล้วในราคาถูก มีหน่วยงาน  
ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั และผู้สนใจ เข้าร่วมงานในครัง้นี  ้ถ ึง 1 ,160 คน  พร้อมกันนี  ้ยงัมี
ถ่ายทอดสดกิจกรรมบรรยายวิชาการผ่านเว็บ เมื่อวนัที่ 16 มิถุนายน 2554 มีจ านวนผู้ เข้าเยี่ยมชม 63 คน  และ 
ผา่นระบบ VDO Conference ไปยงัห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ ชัน้ 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์ มีจ านวนนิสิต
เข้าฟังบรรยายวิชาการ จ านวน  265  คน 

 

4. โครงการน าร่อง ศึกษาระบบการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที 

ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานศึกษาต่างๆ ให้ความสนใจในการพัฒนารูปแบบ การเรียนการสอน  
มีการจดัระบบการสอนบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อน ามาใช้เป็นสื่อการสอนร่วมกบัระบบการเรียนการสอน
แบบเดิม ซึง่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในด้านการศกึษา และยกระดบัคณุภาพชีวิตอยา่งตอ่เนื่อง  

ในการด าเนินการเผยแพร่สู่ชุมชนนัน้ ศูนย์การศึกษาไซเบอร์จึงก าหนดให้มีการทดลองถ่ายทอดสด (Live 
Broadcasting) รวมถึงการเผยแพร่วีดิทศัน์ตามประสงค์ เพื่อศึกษาระบบการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาสมรรถนะ 
ด้านไอซีที ดงันี ้

1. โครงการการพฒันาการรู้สารสนเทศ (IT Talk) จัดขึน้เมื่อวนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2554 ณ อาคารเรียนรวม 
ส านักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์ มีการถ่ายทอดสด จ านวน 5 หัวข้อ ได้แก่ เจาะลึกเครือข่ายบัวศรี, 
อพัเดทเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ 2011, SUPREME, facebook at SWU, แบไต๋ WiSE และดูแลสขุภาพ 
Notebook 
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2. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านไอซีที (กิจกรรมที่ 1 เพิ่มพูนความรู้ทกัษะไอซีที) เร่ือง “การท าตลาด
ออนไลน์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชนนครนายก” จัดขึน้เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคารเรียนรวม  
ส านกัคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์ มีการถ่ายทอดสด จ านวน 5 หวัข้อ ได้แก่ แนวคิดการตลาดออนไลน์
ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP, พืน้ฐานการใช้อินเทอร์เน็ตและการสมัครใช้จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส,์ หลกัการและเทคนิคถ่ายภาพเบือ้งต้น, หลกัการการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เบือ้งต้น 
และหลกัสตูรการสร้างชมุชนออนไลน์ด้วยเครือขา่ยสงัคม (Social Media) 

3. โครงการประชมุวิชาการ (IT วิชาการ) จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 16 มิถนุายน 2554 ณ บริเวณ ชัน้ 1 อาคารนวตักรรม 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี มีการถ่ายทอดสด นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านไอซีทีต่างๆ  ทัง้จาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีจ านวนผู้ เข้าเยี่ยมชม 63 คน  และผ่านระบบ VDO 
Conference ไปยงัที่ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ ชัน้ 3 อาคารเรียนรวม ส านกัคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์ 
มีจ านวนนิสติเข้าฟังบรรยายวิชาการ 265 คน 
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การบริการวิชาการ 

ส าน ักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมทางด้านบริการวิชาการ   
เพื่อการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้ ICT ให้แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร และ
ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ สู่สงัคมและชุมชนด้วยระบบ ICT ดงัสรุปในตารางข้างล่างนี  ้

ตารางที่ 6 : สรุปการด าเนินโครงการบริการวิชาการโดยส านกัคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ที่ ช่ือโครงการ ระเวลาด าเนินการ 
จ านวน 

ผู้เข้ารับบริการ
(คน) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

1 โครงการบริการวชิาการเพ่ือการพฒันาสมรรถนะ
ด้านไอซีที 6 

มิ.ย. 53 – ส.ค. 53 333 58,681.00 

2 โครงการบริการวชิาการเพ่ือการพฒันาสมรรถนะ
ด้านไอซีที 7 

ต.ค. 53 – ก.พ. 54 478 67,679.80 

3 โครงการจดัการศกึษาแบบ Cyber Education ท่ีดี 
กิจกรรมที่ 1  :  ศกึษาดงูานการจดัการศกึษาแบบ
ไซเบอร์ในประเทศ : บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ 
จ ากดั (มหาชน) 

22 ธ.ค. 53 14 550.00 

4 โครงการระบบห้องสมดุดจิิทลัเพ่ือการศกึษา 
(KIDs-D@SWU) 

กิจกรรมที่ 1 อบรม/ประชมุ/สมัมนา ส าหรับ
นกัเรียน นิสิต นกัศกึษา และบคุลากรทางการ
ศกึษา 

ยกเลิก : น างบประมาณ
ไปรวมในกิจกรรมโครงการ
เผยแพร่ความรู้สู่ชมุชน 

 

- - 

5 โครงการระบบห้องสมดุดจิิทลัเพ่ือการศกึษา 
(KIDs-D@SWU) 

กิจกรรมที่ 2 : การประชาสมัพนัธ์และให้ความรู้
ระบบ KIDs-D@SWU แก่ชมุชน 

8 ม.ค. 54 839 17,139.00 

6 โครงการระบบห้องสมดุดจิิทลัเพ่ือการศกึษา 
(KIDs-D@SWU) 
กิจกรรมที่ 3 จดัหาส่ือสู่ห้องสมดุดิจิทลั 
เพ่ือการศกึษา 

15 ก.พ. – 15 เม.ย. 54 367 (ชิน้) 19,924.16 

7 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านไอซีที  
กิจกรรมที่ 1 เพิ่มพนูความรู้ทกัษะไอซีที 
เร่ือง การท าตลาดออนไลน์เพ่ือผลิตภณัฑ์ชมุชน
นครนายก 

26 - 27 ก.พ. 54 38 33,435.00 

8 โครงการบริการวชิาการเพ่ือการพฒันาสมรรถนะ
ด้านไอซีที 8 

มี.ค. 54 – พ.ค. 54 214 37,316.71 
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งานวิจัย 

ส านกัคอมพิวเตอร์ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่องานวิจัยของส านกัคอมพิวเตอร์ จึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจัย เพื่อท าหน้าที่ ดังนี ้

1. ก าหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ และกลยุทธ์ในการบริหารงานวิจัยของส านกัคอมพิวเตอร์  
2. ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิในการน าเสนอโครงการวิจยัให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหาร

งานวิจัยของมหาวิทยาลยั 
3. พิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองข้อเสนอโครงการวิจัย  
4. เสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการกลัน่กรองต่อคณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์  

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
5. พิจารณาการขออนุมตัิเบิกเงิน การขอขยายเวลา การขออนุมตัิเปลี่ยนหวัหน้าโครงการวิจัย  

หรือเร่ืองอื่น ๆ ทีเก่ียวข้องกับโครงการวิจยั 
6. ติดตามผลการด าเนินงานของโครงการวิจัยให้เป็นไปตามแผนงานวิจัย 
7. จัดท าคู่มือการวิจยัของส านกัคอมพิวเตอร์ 
8. ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่โครงการวิจัยและผลงานวิจยั 
9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์มอบหมาย  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ส านกัคอมพิวเตอร์ได้เสนอโครงการวิจัย จ านวน 2 เร่ือง รายละเอียดดงัสรุป
ในตารางข้างลา่งนี ้

ตารางที่ 7 : สรุปการด าเนินโครงการวิจยัโดยส านกัคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ที่ โครงการวิจัย หัวหน้าผู้วิจัย ระยะเวลา 

1 มาตรการการดแูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อลดการ
แพร่กระจายเชือ้โรคในห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์    

นางสาวสพุิมพ์ วงษ์ทองแท้ ก.พ. 54 - มี.ค. 55 

2 การศกึษาผลสมัฤทธ์ิของการจดัการเรียนการสอน
ออนไลน์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ     

นายชยัวฒัน์  ชา่งกลงึ ก.พ. 54 - ส.ค. 55 
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สถติกิารให้บริการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส านักคอมพิวเตอร์ได้ให้บริการต่าง ๆ แก่ นิสิต คณาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลยั  และบคุคลทัว่ไป ข้อมลูสถิติเก่ียวกบัการให้บริการ ดงัสรุปในตารางข้างลา่งนี ้

ตารางที่ 8 : จ านวนผู้ใช้บริการห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ ส านกัคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

(หน่วย : คน) 

เดือน 
พ.ศ. 

ต.ค.
2553 

พ.ย.
2553 

ธ.ค. 
2553 

ม.ค.
2554 

ก.พ.
2554 

มี.ค.
2554 

เม.ย.
2554 

พ.ค.
2554 

มิ.ย.
2554 

ก.ค.
2554 

ส.ค.
2554 

ก.ย.
2554 รวม 

จ านวน 1,125 6,197 1,423 3,518 5,426 768 68 67 2,376 3,134 4,669 6,095 34,866 

 

 

ตารางที่ 9 : จ านวนผู้ใช้บริการ Help desk ส านกัคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

(หน่วย : คน) 

  เดือน 
   พ.ศ. 

ต.ค.
2553 

พ.ย.
2553 

ธ.ค. 
2553 

ม.ค.
2554 

ก.พ.
2554 

มี.ค.
2554 

เม.ย.
2554 

พ.ค.
2554 

มิ.ย.
2554 

ก.ค.
2554 

ส.ค.
2554 

ก.ย.
2554 รวม 

จ านวน 441 402 396 402 410 273 285 295 271 267 326 356 4,124 
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ตารางที่ 10 : จ านวนการให้บริการซอ่มบ ารุงเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ส านกัคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

(หน่วย : คน) 

  เดือน 
   พ.ศ. 

ต.ค.
2553 

พ.ย.
2553 

ธ.ค. 
2553 

ม.ค.
2554 

ก.พ.
2554 

มี.ค.
2554 

เม.ย.
2554 

พ.ค.
2554 

มิ.ย.
2554 

ก.ค.
2554 

ส.ค.
2554 

ก.ย.
2554 รวม 

จ านวน 1,006 745 1,492 842 652 357 511 1,050 685 645 576 850 9,411 

 

 
 

ตารางที่ 11 : จ านวนผู้ใช้บริการเครือขา่ยไร้สาย มศว (Wise) ส านกัคอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

(หน่วย : คน) 

  เดือน 
   พ.ศ. 

ต.ค.
2553 

พ.ย.
2553 

ธ.ค. 
2553 

ม.ค.
2554 

ก.พ.
2554 

มี.ค.
2554 

เม.ย.
2554 

พ.ค.
2554 

มิ.ย.
2554 

ก.ค.
2554 

ส.ค.
2554 

ก.ย.
2554 รวม 

จ านวน 7,404 7,704 8,723 7,818 10,756 9,110 2,865 6,130 12,657 12,272 12,258 11,353 10,9050 
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การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและ
เผยแพร่เอกลกัษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามผ่านเว็บไซต์ รวมถึงเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
สู่ชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจหลกั ยุทธศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั  โดยมี
นโยบายให้การสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม
เพื่อให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ . 2554 นบัเป็นปีแรกที่ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยส่วนหนึ่งมาจากงบประมาณเงินรายได้และอีกส่วนหนึ่งมาจากผู้มีจิตศรัทธาในการร่วม
ท าบุญแต่ละกิจกรรม ในการจดักิจกรรมตา่ง ๆ นัน้ ได้เปิดโอกาสให้นิสิต คณาจารย์ และบคุลากร ที่มาขอรับบริการ
จากส านกัคอมพิวเตอร์ได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมนัน้ ๆ ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

 

ณ วดันาป่าพง อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธาน ี
เนื่องในวนัสถาปนาส านกัคอมพวิเตอร์  ครบรอบ 17  ปี 

 การรดน า้ขอพรผู้ใหญ่  
เนื่องในโอกาสวนัสงกรานต์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมใสช่ดุผ้าไทยในพิธีตกับาตรและร่วมพิธีวางพานพุม่ดอกไม้ 

ศาสตราจารย์ หมอ่มหลวงป่ิน มาลากลุ  
เนื่องในวนัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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การบริหารจัดการองค์ความรู้ 

ส านกัคอมพิวเตอร์มีการสร้างและการพฒันาสงัคมฐานความรู้และสงัคมแห่งการเรียนรู้  ซึ่งต้องมีการจัดการ
ความรู้เพื่อมุ่งสูอ่งค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรที่กระจดักระจายอยู่ในตวับคุคล 
หรือเอกสารมาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทกุคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผู้ รู้ รวมทัง้
ปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยมีคณะกรรมการจดัการความรู้ ส านกัคอมพิวเตอร์ ก ากบัดแูล ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส่งเสริมให้น าเคร่ืองมือไอซีทีมาใช้ในการจดัเก็บองค์ความรู้ภายในองค์กร  
 เว็บไซต์แหลง่ความรู้ของส านกัคอมพิวเตอร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบคุลากรภายในองค์กร 

และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน URL : http://chilchil.swu.ac.th 
 ระบบห้องสมดุดิจิทลัเพื่อการศึกษา มศว (คิดดี ที่ มศว : KIDs-D@SWU)  

เพื่อเผยแพร่ คู่มือ เอกสารประกอบการอบรม แผ่นพบัประชาสมัพนัธ์  
จัดท าเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (pdf) URL : http://kids-d.swu.ac.th 

 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มศว (SWU e-Document  Portal) 
 เพื่อจดัเก็บเอกสารทางราชการและเอกสารทัว่ไป   
URL : http://edocument.swu.ac.th    

 เว็บไซต์สื่อสิ่งพิมพ์ มศว เพื่อจัดเก็บสื่อสิ่งพิมพ์ของส านกัคอมพิวเตอร์  
เช่น จดหมายข่าวส านกัคอมพิวเตอร์  ข่าวประหยดัพลงังาน และ  
ข่าวกิจกรรม 5ส เป็นต้น URL : http://publications.swu.ac.th 

2. ส่งเสริมการพฒันาบคุลากรทางด้านวิชาชีพ เช่น  ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม/
สมัมนา/ประชุมเชิงปฏิบติัการ 

3. ส่งเสริมให้มีบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดบัฝ่าย เช่น  
การจดัประชุมฝ่ายเพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรแสวงหา ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 

4. จัดมมุแห่งการเรียนรู้ไอซีที ทัง้ที่ประสานมิตรและองครักษ์  
 “มุมการเรียนรู้ส านกัคอมพิวเตอร์” ให้แก่บคุลากรส านกัคอมพิวเตอร์ ชัน้ 4 อาคาร 16 
 "มุมสบาย สบาย สไตล์ไอที"  ให้บริการแก่ผู้ ใช้บริการ และบคุลากรส านกัคอมพิวเตอร์  

ประสานมิตร : ชัน้ 3 อาคาร 16  |  องครักษ์ : ชัน้ 3 อาคารเรียนรวม 
5. ส่งเสริมให้บคุลากรเขียนบทความทางวิชาการและผลงานในจดหมายข่าวส านกัคอมพิวเตอร์ และ

เอกสารเผยแพร่ของมหาวิทยาลยั เช่น SWU Weekly คอลมัน์ “ไอทีคอร์เนอร์” เป็นต้น 
  

http://kids-d.swu.ac.th/
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การพัฒนาบุคลากร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส านักคอมพิวเตอร์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้  
โดยสง่เสริมให้บคุลากรเข้ารับการอบรม ประชมุวิชาการ สมัมนาวิชาการ และศกึษาดงูาน ดงัสรุปในตารางข้างลา่งนี ้

ตารางที่ 12 : สรุปการด าเนินการการพฒันาบคุลากร ส านกัคอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

ประเภท จ านวน (ครัง้) จ านวน (คน) ค่าลงทะเบียน (บาท) 

ประชุม 12 45 - 
สมัมนา 23 61 9,300.00 
อบรม 30 57 127,681.00 
ศึกษาดงูาน 2 2 - 
บรรยาย 1 2 - 

รวมทัง้สิน้ 68 157 136,981.00 

เอกสารเผยแพร่     

ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดท าเอกสารเผยแพร่กิจกรรม คู่มือแนะน าการใช้งานต่าง  ๆ และความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และผลการด าเนินการของส านักคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เผยแพร่ผ่านระบบ
สารสนเทศ อนัได้แก่ เว็บไซต์สื่อสิ่งพิมพ์ มศว (http://publications.swu.ac.th) ระบบห้องสมดุดิจิทลัเพื่อการศึกษา 
มศว (http://kids-d.swu.ac.th) และระบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์  มศว (http://edocument.swu.ac.th) 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส านกัคอมพิวเตอร์ได้จดัท าเอกสารเผยแพร่ ดงันี ้

 รายงานประจ าปีส านกัคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2553 
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2555 - 2559 
 จดหมายข่าวส านกัคอมพิวเตอร์ (ฉบบั 2 เดือน)  

ข่าวประหยดัพลงังาน ส านกัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัรายเดือน)  
 ข่าว 5ส ส านกัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัรายกิจกรรม) 
 คูม่ือระบบการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ มศว 

 (Srinakharinwirot Online Teaching and Learning 2) 
 แผ่นประชาสมัพนัธ์แนะน าส านกัคอมพิวเตอร์ 
 แผ่นประชาสมัพนัธ์ Student IT Service 
 แผ่นพบัประชาสมัพนัธ์บริการต่าง ๆ  
 แผ่นพบัแนะน าการเช่ือมต่อเครือข่ายไร้สาย มศว 
 เอกสารประกอบการอบรมเพื่อการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีที  

  

http://kids-d.swu.ac.th/
http://edocument.swu.ac.th/
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ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส านกัคอมพิวเตอร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณสงูกว่าทุกปี และได้น ามาจดัท า
แผนงานและโครงการต่าง ๆ เพื่อสนบัสนนุภารกิจในภาพรวมของมหาวิทยาลยั  มีผลงานสร้างสรรค์และน าเผยแพร่
ให้แก่ชุมชน มศว และสงัคมจ านวนมาก ปัจจยัส าคญัที่น าไปสู่ความส าเร็จในปีที่ผ่านมา คือ การร่วมมืออย่างดียิ่ง
จากผู้บริหาร นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลยั แต่ขอคัดสรรเฉพาะประเด็นเด่นส าหรับผลงาน
ความภาคภูมิใจที่เกิดจากพลงัร่วม (synergy) ของชาว มศว ดงันี  ้

ด้านระบบคอมพิวเตอร์ 
และเครือข่าย 
 

2 ผลงานที่ภาคภมิูใจ คือ 

1.  เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบ Push mail  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ท าให้
สามารถเปิดรับอีเมล์ได้ทาง Mobile device เช่น อปุกรณ์ Smart phone, 
Computer Tablet ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยผู้ ใช้ไม่จ าเป็นต้องล็อคอิน 
Web Mail ผ่านเว็บบราวเซอร์ เพียงแค่ก าหนดค่าในอุปกรณ์ Mobile 
และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านัน้ เมื ่อมีอีเมล์ฉบับใหม่เข้ามาระบบ  
จะส่งอีเมล์เข้าอุปกรณ์ทนัทีโดยไม่ต้องเข้าเว็บบราวเซอร์ให้เสยีเวลา 

2.  ระบบ Cloud Computing เป็นระบบที่พัฒนาต่อยอดจากระบบ 
Virtualization ที่ติดตัง้ไว้ในปี 2553 โดยผู้ ใช้จะไม่ทราบว่า  Virtual 
Server ถกูจดัเก็บอยู่ที่ฮาร์ดแวร์ใด แต่ระบบสามารถท างานได้ตลอดเวลา 
(24x7) โดยให้บริการในสว่นของ Platform as a Service (PaaS) เป็นหลกั 
คือ บริการระบบปฏิบตัิการ Windows Server และ Linux CentOS และ
เคร่ือง Server แตล่ะตวัสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกนัได้ (Resource Pool) 
ท าให้เกิดการใช้งานทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า และเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ในการจดัซือ้เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ รวมทัง้คา่บ ารุงรักษาด้วยเช่นกัน 

ด้านระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

6 ผลงานที่ภาคภูมิใจ คือ 
1. ระบบบริหารงานหอพักนิสิต  เพื่อให้บริการในช่วงที่หอพกัเปิดให้นิสิต

เข้าจองห้องพัก นิสิตชัน้ปี 1 ทุกคนและนิสิตชัน้ปีอื่นๆ ท่ีประสงค์จะใช้
บริการหอพักของมหาวิทยาลยั นิสิตสามารถเข้ามาเลือกจองห้องพัก
พร้อมทัง้พิมพ์เอกสารการช าระเงิน ซึ่งนิสิตสามารถน าเอกสารนีไ้ปยื่น 
เพื่อช าระผ่านทางเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ (Counter payment) 
สาขาใดก็ได้ นิสติสามารถตรวจสอบสถานการณ์ช าระเงิน และตรวจสอบ
ห้องพกัได้ตลอดเวลา 

2. ระบบลงทะเบียนเรียนนิสิต (SUPREME 2004) :  มอดูลตรวจสอบ
สถานการณ์ส่งหลักฐานการรายงานตัวนิสิตใหม่  เป็นการเปิดบริการ
ให้นิสติเข้ามารายงานตวัเป็นนิสติใหมข่องมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
แบบออนไลน์  โดยพัฒนาให้เช่ือมโยงกับระบบลงทะเบียนเรียนนิสิต
(SUPREME 2004) ในส่วนของการตรวจสอบหลกัฐานประกอบการ
รายงานตัวของนิสิต ที่ได้จัดส่งหลักฐานประกอบการรายงานตัวทาง
ไปรษณีย์มาแล้ว 
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3. เว็บไซต์ มศว รูปแบบใหม่ ปีการศึกษา 2554 ได้ออกแบบและพฒันา
ปรับเปลี่ยนเว็บไซต์รูปแบบใหม่ โดยอาศยัแนวคิดพืน้ฐานและหลกัการ
ที่ส าคัญ ดังนี  ้ ใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก มีความเป็นสากล 
รวมทัง้รองรับการน าเสนอข้อมูลหลากหลายภาษา ได้แก่ ไทย องักฤษ 
จีน เป็นต้น  เพิ่มความน่าเช่ือถือของข้อมลู ลดเวลา และภาระงานด้าน
การจัดท าเนือ้หา โดยการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลร่วมกันจาก
ระบบฐานข้อมูลที่หลากหลายของมหาวิทยาลยั และสร้างมาตรฐาน
และแนวปฏิบตัิที ่ดีในการจัดท าและดูแลเว็บเพื่อให้เกิดความยัง่ยืน  
และเป็นเอกภาพ 

4. ระบบ SWU e-Meeting (เพิ่มเติม)  คือ ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
มศว  เ ป็นระบบที ่น า ไอซ ีท ีมาใช้ เพื ่อช ่วยอ านวยความสะดวก  
ในการจดัการประชุม โดยได้พฒันา Feature ใหม่ ให้รองรับการท างาน 
ได้แก่ เร่ืองการจัดวาระลบั เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้งานระบบ 

5. ระบบสารสนเทศด้านการจัดนิทรรศการ มศว เป็นระบบส าหรับ
การน าเสนอข้อมูลการจัดนิทรรศการเพื่อให้ผู้ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 
ณ ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
สามารถเข้าชมข้อมูลของห้องนิทรรศการ G23 ผ่านทางเว็บไซต์ 
(http://g23.swu.ac.th) จัดเป็นระบบบริการสารสนเทศแก่ประชาชน
อีกระบบหนึ่งของมหาวิทยาลยั 

6. ศูนย์บริการข้อมูล มศว (SWU Information Portal) เป็นระบบที่
น าเสนอข้อมลูจากระบบคลงัข้อมลูมหาวิทยาลยั (SWU Datawarehouse) 
โดยคลงัข้อมลูนีจ้ะรวบรวมข้อมลูจากระบบฐานข้อมลูรายวนั เช่น ระบบ
บริการการศึกษา (SUPREME 2004) ระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคล 
(HURIS : Human  Resource Information System)  ระบบงบประมาณ 
(SWU e-Payment) ระบบบริหารทุนวิจัย (ROSE : Research Online 
SErvice) หรือระบบตู้ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (SWU e-Document System) 
เป็นต้น เพื่อน ามาให้บริการระบบสารสนเทศแก่บุคคลทั่วไปภายใต้ช่ือ 
ศนูย์บริการข้อมลู มศว ซึง่ในปี 2554 ได้มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของ
การจดับริการข้อมลูใหม่ 
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การประกนัคุณภาพการศึกษา 

การประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

ในปีการศึกษา 2554  (มิถุนายน 2553 – พฤษภาคม 2554) ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินกิจกรรมทางด้าน 
การประกันคุณภาพการศึกษา  โดยได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก) 
จากคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สพุจน์   นิตย์สวุฒัน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลยั 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล   มหาสิทธิวฒัน์ ประธานกรรมการ 
3. อาจารย์รุ่งทิวา   แย้มรุ่ง กรรมการ 
4. อาจารย์สมภพ   รอดอมัพร  กรรมการ 
5. อาจารย์นฤมล   ศิระวงษ์ กรรมการและเลขานกุาร 

เมื่อวนัที่ 27  มิถุนายน  2554  ให้มีระดบัคุณภาพการศึกษาที่พิจารณาจากการประเมินคุณภาพการศึกษา
ทัง้ 8 องค์ประกอบ โดยประเมินตัวบ่งชี ้18 ตัวบ่งชี ้ ไม่ประเมิน 7 ตัวบ่งชี ้ ไม่ประเมินแต่รายงานเป็นข้อมูล  
2 ตวับง่ชี ้ รวม 27 ตวับง่ชี ้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4.53  ซึง่อยูใ่นเกณฑ์  ดีมาก  โดยจ าแนกผลการประเมิน
ตามองค์ประกอบได้ ดงันี  ้

ตารางที่ 13 : ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ส านกัคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศกึษา 2553 

องค์ประกอบที่ ช่ือองค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งชี ้ ผลการประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 1 5.00 

2 ภารกิจหลัก 4 5.00 

3 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1 5.00 

4 การบริหารและการจัดการ 8 4.63 

5 การเงินและงบประมาณ 1 3.00 

6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 4.00 

7 วิจัยสถาบนั 1 3.00 

8 อัตลักษณ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 1 5.00 
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ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดให้มีการประชาพิจารณ์  
รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2553 
ผ่านออนไลน์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 
3 มิถุนายน  2554 

 

 

บรรยากาศการต้อนรับ 

 

   คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจเอกสารหลกัฐาน 

 

 
คณะกรรมการตรวจประเมินรายงานผล 
การประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

ห้องประชุม ดร.สนุทร แก้วลาย 

 

 

 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปี 2553 

ถ่ายรูปร่วมกับบุคลากรส านกัคอมพิวเตอร์ 
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การบริหารความเส่ียง 

ส านักคอมพิวเตอร์ ได้ก าหนดให้การควบคุมภายในเป็นภารกิจที่ส าคัญภารกิจหนึ่งในการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  และได้ด าเนินกิจกรรมการควบคุมภายในตลอดระยะเวลา 12 เดือน โดยมีคณะกรรมการ
ส่ง เสริมมาตรฐานการควบคุมภายใน ส านักคอมพิวเตอร์ ซึ่ งประกอบด้วย ผู้ บ ริหารและบุคลาก รของ 
ส านกัคอมพิวเตอร์  ตามค าสัง่ส านกัคอมพิวเตอร์ที่  022/2553  เป็นผู้ก ากบัดแูลการควบคมุภายใน 

ส าหรับการด า เนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1  ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)                      
ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการควบคุมภายในตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินครบ 5  องค์ประกอบมาตรฐานการควบคมุภายใน ซึ่งประกอบด้วย สภาพแวดล้อม
การควบคุม  การประ เมิ นความเสี่ ย ง  กิจกรรมการควบคุม  ข้ อมูลสารสน เทศและการสื่ อสาร  และ  
การติดตามประเมินผล  ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดว่ามีความเพียงพอ  มีประสิทธิผลบรรลุ
วตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายใน    

ตารางที่ 14 : การประเมินความเสีย่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

ประเมิน กิจกรรม 

1.   ด้านการเงินและงบประมาณ 2 
2.   ด้านกลยทุธ์ 1 
3.   ด้านนโยบาย 1 
4.   ด้านการปฏิบตัิงาน 11 
5.   ด้านปัจจัยภายนอก 2 
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กิจกรรม 5 ส 

ส านักคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรม 5ส เพื่อสร้างส านึกที่ดีในกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด 
สุขลกัษณะ และสร้างนิสยั ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการท างานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
การมีส่วนร่วมในการประหยดัทรัพยากร การมีระเบียบและวินยัในการท างาน โดยกิจกรรม 5ส นีจ้ัดเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านกัคอมพิวเตอร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ด าเนินการ ดงันี ้

 จัดตัง้คณะกรรมการตรวจประเมิน 5ส 
 จัดท าคู่มือและก าหนดมาตรฐาน 5 ส ของแต่ละฝ่าย ภายในส านกัคอมพิวเตอร์ และจัดท าเกณฑ์

การประเมิน 5ส บนโต๊ะท างาน 
 เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ กิจกรรม 5ส  

 จัดท าเว็บเพจ 5ส ส านกัคอมพิวเตอร์ 
 จัดท าบอร์ดประชาสมัพนัธ์ และให้ความรู้เก่ียวกับกิจกรรม 5 ส 

 ด าเนินกิจกรรม 5ส  
 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  
 การจดัการบนแฟ้มบนหน้าจอ(Desktop) และภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ธนาคารวสัดุรีไซเคิล 

 กิจกรรมสง่เสริมกิจกรรม 5ส   
 รณรงค์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานท า 5ส ทุกวนัพฤหสับดี 

 ตรวจสอบ 5 ส เพื่อประเมินผลการท า 5ส   

 ตรวจสอบประจ าเดือน 

 ตรวจสอบประจ าปี 

เว็บเพจกิจกรรม 5ส พิธีมอบบอร์ดประชาสมัพันธ์  
และให้ความรู้เก่ียวกับกิจกรรม 5ส 

กิจกรรม Big Cleaning Day 
เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2554 

กิจกรรมส่งเสริม 5ส ทุกวันพฤหสับดี 
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แนวทางการพฒันาส านักคอมพิวเตอร ์ปี 2555 

ตามที่มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒได้ก าหนดให้ "ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"  
เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการบริหารมหาวิทยาลยั  และให้ความส าคัญกับการประยุกต์ไอซีทีเพื่อการพัฒนา
นิสิตและบุคลากร กระบวนการท างาน การเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ หรืออาจกล่าวได้ว่า
เพื ่อการพ ัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลยัในทุกด้าน ย ุทธศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร  
จึงนับเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลยัเป็นอย่างยิ่ง  ส านักคอมพิวเตอร์ซึ่ง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลและให้บริการไอซีที ขอน าเสนอแนวทางการพัฒนาส านักคอมพิวเตอร์เพื ่อ
สนับสนุนงานบริหารของมหาวิทยาลยัในปี  2555 ดังนี ้ 

1. การพัฒนาระบบบริหารการจัดการไอซีทีที่ดี ( ICT Best Practice) 

 จัดท าแนวปฏิบตัิที่ดีด้านระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์   

 จดัท าโครงการ DOffice Model Project  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอทีของหนว่ยงาน ระยะที ่3 

 จัดบริการระบบเครือข่ายไร้สาย (WISE) ส าหรับอุปกรณ์ Mobile Device 

 จัดท าระบบตรวจสอบสถานะระบบเครือข่าย 

 จัดท าแผนพงัเครือข่ายเบอร์ออพติกของมหาวิทยาลยั  

2. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

 ติดตัง้ห้องคอมพิวเตอร์กลาง (Data Center) ณ อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี 

 ขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยงัอาคาร SWUNIPLEX ได้แก่ อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์ 
ดร.สาโรช บวัศรี และอาคารบริการ หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล 

 ปรับระบบโทรศพัท์สว่นกลางของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒด้วยเทคโนโลยีแบบ  VoIP 

 ขยายระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) เพื่อรองรับการขยาย Access Point ในอนาคต 

3. การขยายบริการไอทีเพื่อนิสิตและบุคลากร  

 จัดพืน้ที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

 จัดพืน้ที่การเรียนรู้ไอซีที ด้วยตนเอง ณ ส านักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม องครักษ์  

 จัดท าเอกสารคู่มือการให้บริการ ฉบับภาษาอังกฤษ  

 จัดโครงการ มศว IT Clinic เคลื่อนที่ 

 จัดท ามาตรฐานการให้บริการเครือข่าย มศว องครักษ์  

4. ระบบคลงัข้อมูลมหาวิทยาลยั SUPREMEPlus 

 จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง  

 จัดโครงการส่งเสริมการใช้ระบบคลงัข้อมูลมหาวิทยาลยั   
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5. พัฒนาระบบเว็บไซต์ มศว 

 จัดท าระบบ SWU Information Portal : ติดตัง้ระบบ Portal ส าหรับผู้มาเยี่ยมชม และนิสิต 

6. การบริการสื่อและการสื่อสาร 

 ขยายระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) และเปิดบริการการใช้อุปกรณ์ mobile 
device ผ่านระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลยัให้สามารถใช้บริการแบบ Roaming ได้ 

7. การจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั  

 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยั  

 จัดกิจพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกัน เ ร่ืองระบบสารสนเทศ มศว เช่น 
ระบบคลงัข้อมูลมหาวิทยาลยั   ระบบ SWU Information Portal  ส าหรับนิสิต  ระบบ SWU-SAP 
Monitoring System  เป็นต้น  
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คณะจัดท า 

ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์ ผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 

ดร.อุราพร  ศุขะทตั รองผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 

นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง รองผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 

บรรณาธิการ 

นางพชัรินทร์  สนธิวนิช เลขานุการส านกัคอมพิวเตอร์ 

กองบรรณาธิการ 

นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวสัดิ์ ปฏิบตัิหน้าที่หวัหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 

นายสนัติ  สขุยานนัท์ ปฏิบตัิหน้าที่หวัหน้าฝ่ายปฏิบตัิการและบริการ 

นายนคร  บริพนธ์มงคล ปฏิบตัิหน้าที่หวัหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ 
และเครือข่าย 

นางศิริศศิเกษม  สโุพธ์ิภาค นกัวิชาการศึกษา ช านาญการ 

นายดนยั  มณฑาทิพย์กุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

ออกแบบรูปเล่มและปก 

นางสาวภภทัร์สรณ์ วงศ์จิรปภทัร รูปเลม่  

นายปวริศร  เมธานนัท์ ปก/กราฟิก 



สำนักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท +66 2649 5706 โทรสาร +66 2259 2217

http://cc.swu.ac.th


